ČASTÉ DOTAZY

1. Dá se vak použít opakovaně?
Je možno použít dva typy vaků – UV stabilní a nestabilní. Doporučujeme
(i s ohledem na cenu) UV stabilní. Při opatrném rozevření vaku je možno
po vyčištění vak opětovně svařit. Ze zkušeností však uvádíme, že „se do
toho nikomu nechce“ a s ohledem k ceně je to zbytečné.
2. Co všechno lze ve vaku kompostovat?
Směs biologicky rozložitelného odpadu, tzn. vhodnou směs např. trávy,
štěpků, listí, kůry atd. , nejlépe v poměru C:N 35:1, vlhkost cca 30%.
Přidány mohou být např. čistírenské kaly, ve stavu verifikace je
zpracování zbytků invazivních rostlin.
3. Lze toto zařízení využít i jiným způsobem?
Ano, např. pro uchování (skladování) složek BRO v anaerobním
prostředí (např. uzavřeném metrovém vaku) pro vytvoření vhodné směsi
v době , kdy budete mít „na skladě“ dostatečné množství všech
předpokládaných složek kompostované směsi.
4. Jaká je cena vaku?
Podle tloušťky stěny a množství vrstev. Obecně lze určit cenu cca 160
Kč/m.
5. Kde všude je toto zařízení v provozu?
První zkoušky začaly před cca.5-ti lety ve Vsetíně, provozuje se např. ve
Valašských Kloboucích či Ostravě. Provoz se připravuje rovněž
v Zábřehu na Moravě.
6. Mohu na toto zařízení získat peníze z fondů EU, dotací apod.?
Ano. Zpracování BRO kompostováním patří mezi podporované aktivity
v oblasti ŽP a patří mezi její priority.
7. Jaká povolení potřebuji k provozování tohoto zařízení.
Provozovatel musí mít platné živnostenské oprávnění k „Nakládání
s odpadem vyjma nebezpečných“.
Bude-li zařízení provozovat formou „malého zařízení“ dle §33a,33b
novely zákona o odpadech č. 314/2006 Sb., stačí ohlášení tohoto
zařízení na obci s rozšířenou působností.

V režimu velkých kompostáren pak platí klasický způsob počínaje
např.stavebním povolením.
8. Co to jsou malá zařízení?
Jednoduše řečeno malé kompostárny, kde jsou dodrženy postupy
řízeného kompostování a kde množství BRO na jednu zakládku (v
našem případě vaku) nepřevýší 10t a v době jednoho roku nepřevýší
150t.
9. Když můžu zpracovat podle zákona jen 150 tun BRO za rok na jednu
zakládku, tak se mi to neoplatí, ne?
Zákon nedefinuje počet zakládek, které provozovatel provozuje. Pokud
můžeme přirovnat, běžné kompostárny pracují na principu „ Hora chodí
k Mohamedovi“. Naše zařízení pracuje na principu „Mohamed chodí
k hoře“, tzn.může obsluhovat několik malých zařízení i v různých obcích.
10.Je zařízení bezpečné?
Zařízení je certifikováno TUV, je zařazeno do evidence motorových
vozidel, tzn. může být provozováno na všech typech komunikací na
rozdíl od zařízení nestacionárních (např. zemědělských strojů), nástavba
je certifikována technickým osvědčením ministerstva dopravy, postup je
patentován.

